
Dagordning styrelsemöte Skype 2011-08-28 kl. 20:00-22:00 

 

Kallade 

Ledamöter: Håkan Ozan, Björn Rhodin, Karin Edenius, Robert De Zwart, Therese 

Gunnarsson. 

Suppleanter: Janeth Augustsson, Kim Eriksson.  

Närvarande 

Håkan Ozan, Björn Rhodin, Karin Edenius, Therese Gunnarsson, Janeth Augustsson 

(har Linda Weinitz röst) och Kim Eriksson (avvek kl. 21:18). 

Frånvarande 
Robert De Zwart 

Anmält frånvaro 

Linda Weinitz, Arto Ala-Häivälä.  

Agenda  

1. Mötet öppnades.  
2. Formalia  

a. Val av mötesordförande  
Styrelseordförande valdes. 

b. Val av sekreterare 
Styrelsekreterare valdes. 

c. Val av justerare  
Björn Rhodin valdes. 

d. Genomgång av dagordningen, övriga frågor  
Övriga frågor som tillkommer under mötet läggs till i protokollet som 
övriga frågor som sedan bordläggs till nästa möte för att spara tid. 

3. Uppföljningspunkter  
a. Femrondersmatcher 

Janeth gick igenom frågan kring femrondersmatcher och underlag 
kommer att skickas till sekreterare och blir en beslutspunkt vid nästa 
möte. 

4. Beslutpunkter  
a. Godkännande av pro-regler (bilaga 1) 

Håkan gick igenom de nya pro-reglerna som är baserade på WAKO:s 
pro-regler. Janeth föreslår att light contact-disciplinerna ska med 
liknande regler men med ett separat regelsystem såsom 
amatörkickboxningen. Efter en mindre ändring vad gäller 



ringdomarklädsel (se 9.2.2 i bilagan) godkände styrelsen de nya pro-
reglerna. 

b. Uppdatering av K1-regelverket (bilaga 2) 
Håkan gick igenom uppdateringen vad gäller K1-regelverket. 
Tävlingsansvarige föreslår att vi behåller regeln med 5 
sekundersclinch. Styrelsen beslutar att förslaget godkänns. Fånga 
benet är alltså inte längre tillåtet och detta nämns i utskicket till 
föreningarna som Karin gör. 

c. Uppdatering av poängdomarmodellen (bilaga 3 och 4) 
Håkan gick igenom uppdateringen av poängdomarmodellen samt 
klassificeringsmodellen. Modellen godkändes av styrelsen med 
reservation för hur man ska kontrollera antalet dömda matcher. 

d. Upprättande av nationellt domarregister 
Björn gick igenom hur man ska hålla reda på alla domare. Mikael 
Bergh kommer att administrera registret som sedan 
kommunikationsansvarige kan lägga upp på hemsidan. 
Poängdomaransvarige ansvarar för klassificeringen av domare. 
Styrelsen beslutar att poängdomaransvarig för register på domare. 

e. Förslag att flytta Augustitävlingen till december (bilaga 5) 
Håkan presenterade ett förslag från Mikael Bergh att flytta 
augustitävlingen till december. Styrelsen beslutar att 
augustitävlingen flyttas till december med start redan i höst om man 
hittar arrangör. 

f. Hot mot förbundskapten (bilaga 6) 
Håkan gick igenom händelseförloppet kring incidenten mellan 
förbundskapten Kim Möller och Jacob Cacan från Stockholm 
Kickboxning. Kim Eriksson redogjorde även för ett telefonsamtal han 
haft med Jacob kring incidenten. Janeth påtalade att det är upp till de 
inblandade (i detta fall Kim) att anmäla detta till disciplinnämnden 
som utreder denna typ av ärende. Samtliga i styrelsen är eniga om 
att denna typ av beteende inte accepteras och att vi stöttar 
förbundskaptenen fullt ut. Håkan tar upp detta med Kim Möller så 
att denne vet hur denna händelse ska behandlas. 

5. Informations- och diskussionspunkter  
a. Beslut tagna sedan senaste styrelsemötet. (Håkan)  

i. Ny logotype (bilaga 7) 
Karin gick igenom arbetet med den nya logotypen som sedan 
tidigare är godkänd. 

b. Budgetläget (bilaga 8) 
Håkan gick igenom budgetläget. Budgeten var fördröjd i och med 
semestertider vilket innebar att det även dröjde innan man visste hur 
mycket pengar som kunde gå till landslaget för höstens VM där det är 



påtagligt att det budgeterats för lite pengar för att täcka behovet. En 
del av utbildningspengarna kommer inte att användas och kommer 
att kunna gå till landslaget. Förra årets EM kostade mer än beräknat 
vilket påverkar budgeten. Landslagsstödet ger dock ett överskott. 

c. Landslagsläget (bilaga 9) 
Håkan gick igenom läget för landslaget. Karin tog upp att det 
saknades underlag för den nytillkomna fightern Elina Nilsson. Janeth 
föreslog att man istället för ta med Elina och Jonathan Broberg tar 
med en coach till kaptenerna. Håkan kontaktar Magnus med detta 
förslag.  

d. Sponsring (bilaga 10) 
Karin och Håkan gick igenom sponsringsfrågan där Arto har tagit fram 
ett förslag på sponsringsavtal. Styrelsen upplever att avtalspaketen 
är för billiga (förbundets mål är att få en sponsorintäkt på 300 000 kr) 
och att ett ”landslagspaket” behövs samt att avtalstiden bör vara 
kortare. Utöver landslagspaketet bör det finnas webbpaket med 
synlighet på hemsidan. Det vi kan erbjuda som kan anses vara mest 
värt är synligheten på hemsidan och att kunna visa att man 
exempelvis är stolt huvudsponsor av förbundet (bilder på landslaget 
osv). Karin förmedlar detta till Arto som får ta fram ett nytt förslag.   

e. Instruktörsutbildningen  
Björn gick igenom hur läget är för instruktörsutbildningen. Steg 1 (28 
deltagare) hölls på Bosön, steg 2 (troligen en tvådagarsutbildning) 
hålls i höst. Björn skickar ut beskrivning av utbildningen till styrelsen. 

f. Rikslägret 2012 
Björn berättar att Bosön är bokad för augusti nästa år, 8/8-12/8. 50 
platser är bokade samt K1-stjärnan Ernesto Hoost som kommer att 
hålla ett tvådelat seminarium. För varje 20 deltagare får man 4 
timmar med en lärare från Bosön (förslagsvis mental träning och 
fysiologi). Dopingjouren kommer att hålla en 3 timmars workshop 
om dopingklassade preparat. Mustafa Mohammed och hans tränare 
Ulf Friberg är kontaktade för löpseminarium. Majid Jelili, 
förbundskapten för landslaget i boxning, är även tillfrågad. Finns 
även planer för att ha en egen webbsida för rikslägret där det 
kommer att finnas möjlighet för PR-intäkter. Platsmässigt på Bosön 
så kan det bli möjligt att ta in fler deltagare på Ernest Hoost-
seminariet än antalet deltagare vilket skulle kunna generera mer 
intäkter till förbundet. Helpension gäller (30 000 kr inkl. moms för 50 
personer (600 kr/pers)). Landslaget kommer att göra alla tillgängliga 
tester och förhoppningen är att landslagsdeltagarna kan nyttja 
landslagsbidrag för att täcka lägerkostnaderna. Finns även en 
marknadsplan med datum för släpp av nyheter kring lägret och 



anmälan. Lärare från Bosön som talar kring fysiologin specifikt för 
sporten. En önskan är även att få med rörlighetslära. Nästa steg är att 
tillverka hemsidan för rikslägret. Landslagskaptenerna kommer även 
att hålla i pass. Begreppet Rikslägret kommer med största 
sannolikhet att ersättas av SKF National Camp.  

g. Regionsansvariga 
Håkan uppdaterar kring regionsansvariga. Information har gått ut till 
de ansvariga som även har uppmanats att göra ett utskick till 
respektive regions föreningar.  

h. Grafisk profil, ny webb – status 
Karin uppdaterar kring läget med den grafiska profilen där arbetet 
fortskrider. Karin ber reklambyrån prioritera den grafiska profilen, 
typsnitt och färgkoder osv, (före landslagslogan) med ”wallpaper” så 
att vi får denna färdig. Karin lägger även till poängdomaransvarig på 
hemsidan vad gäller de personer som kan förnya startböcker.  

i. Användning elitmedel 
Håkan informerar kring elitmedel. Vid oklarheter kring hur stödet kan 
användas så kontaktas enklast RF. Sex personer fick elitstöd där tre 
inte längre är aktuella för VM. Magnus Segerberg och Kim Eriksson 
för en dialog med SB&K kring detta för att rikta om stödet till 
personer som är aktuella.  

j. Hall of Fame 
Håkan tar upp att man bör ha en Hall of Fame på hemsidan. Bör 
genomföras som ett projekt där man gräver fram informerar. Karin 
utlyser en projektledare för Hall of Fame-dokumentation. 

6. Övriga frågor  
a. Plats och datum för årsstämman 

Styrelsen beslutar att vi lägger vår årsstämma i samband med SB&K:s 
årsstämma på Hotel Sheraton den 24 mars. Marscupen bör läggas 
dagen efter så att fler föreningar deltar vid årsstämman. 

b. SM 2012 
Håkan informerar att SB&K har flaggat för att SM-veckan kommer att 
bli stor då det då är 100 år sedan OS hölls i Sverige och det därför 
kommer att satsas mycket på detta evenemang. Detta är något 
styrelsen bör ha i åtanke inför SM 2012. Håkan återkommer med mer 
information då han får denna av SB&K. 

7. Nästa möte blir den 15 oktober kl. 09:00-11:00 i Stockholm i samband 
med Oktobercupen. 

8. Mötet avslutades kl. 22:43. 
 



Bilagor  

1. SKF Pro v.0.7.pdf 
2. WAKO ch10 - K1 Rules.july.2011.pdf 
3. Poängdomarmodell.doc 
4. Klassificering av poängdomare.doc 
5. 110823 motion - Flytt av förbundstävling.pdf 
6. 110825_mail Kim Möller.pdf 
7. 110811 Korr på ny logotype.pdf 
8. 110825_budgetuppföljning 2011.xlsx 
9. SKF Landslagsplanering 2011-2012.docx 
10. Sponsringsmodeller.docx 

 
 
 
 

 

___________________________                   ______________________________ 

Mötesordförande Håkan Ozan                     Mötessekreterare Karin Edenius 

 

 

___________________________   

Justerare Björn Rhodin  

 


